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În data de 12 aprilie, la Pitești,»
a avut loc ședinţa ordinară a Consiliului
pentru dezvoltare Regională (CpdR) Sud
Muntenia. În cadrul reuniunii, membrii
CpdR au aprobat în unanimitate proiectele
de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Primele proiecte de hotărâre aprobate în cadrul
ședinţei au vizat Raportul de activitate al Agen ţiei și
execuţia bugetară pentru anul 2016, modifi carea Re-
gulamentului de organizare și funcţionare, precum și
completarea Organigramei și a Statului de funcţii pen-
tru 2017. totodată, pentru buna des fășurare a activităţii
derulate de Agenţie, au fost aprobate proiectele de ho-

tărâre privind Contractul colectiv de muncă și rectifi-
carea bugetului AdR Sud Muntenia pentru anul 2017.

Consiliul pentru dezvoltare Regională a aprobat, de
asemenea, sumele aferente contribuţiei pro prii ale Agenţiei,
care, începând cu primul trimestru al acestui an, a demarat
implementarea a două noi proiecte europene, și anume:
ClusterFY – Dezvoltarea Clusterelor prin cooperare inter-
regională și integrare în lanţurile internaţionale de valori,
finanţat prin INteRReG europe; SENSES – Consolidarea an-
treprenoriatului social, prin adoptarea Practicilor de res-
ponsabilitate socială corporativă în dezvoltarea competen -
ţelor și abilităţilor antreprenoriale în regiunea Dunării,
finanţat prin Programul transnaţional dunărea.

(continuare în pagina 3)
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(continuare din pagina 2)
de asemenea, a fost aprobat documentul Ca-

dru pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regio-
nală pentru Specializare Inteligentă Sud Muntenia,
necesar pentru accesarea de fonduri nerambursa-
bile prin Axa prioritară 1 – Promovarea transferului
tehnologic a POR 2014 - 2020, material realizat con-
form metodologiei e la borate de Ministerul dezvol-
tării Regional, Admi nis traţiei Publice și fondurilor
europene.

În încheierea ședinţei, membrilor CpdR le-a fost
prezentată situaţia actualizată a proiectelor depu -
se la nivelul regiunii Sud Muntenia, ce vizează obţi -
nerea de finanţări în cadrul Programului Operaţio-
nal Regional 2014 – 2020.

Consiliul pentru dezvoltare Regională Sud Mun -
tenia este organismul regional deliberativ, fără per -
sonalitate juridică, care este constituit și funcţio-
nează pe principii parteneriale la nivelul regiunii de
dezvoltare Sud Muntenia, în scopul coordonării ac-
tivităţilor de elaborare și monitorizare ce decurg din
politicile de dezvoltare regională.

CpdR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de mem -
bri, câte patru de la nivelul fiecărui judeţ din regiu -
nea noastră (Argeș, Călărași, dâmboviţa, Giurgiu, Ia -
lomiţa, Prahova și teleorman), după cum urmează:
președintele consiliului judeţean, reprezentantul
consiliilor locale municipale, reprezentantul con-
siliilor locale orășenești, reprezentantul consiliilor
locale comunale.
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Alina Raluca Cristache
• 10 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În această perioadă, colega noastră Alina Raluca

Cristache, șef Serviciu Organism Intermediar POS
CCe, a împlinit 10 ani de activitate în cadrul Agen-
ţiei!

Cu această ocazie dorim să o felicităm și să îi
mulţumim pentru expertiza sa profesională și, to-
todată, pentru implicarea dovedită prin activitatea
desfășurată în cadrul AdR Sud Muntenia!

La Mulţi Ani cu împliniri!

Daniela Camelia Traian
• 14 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 14 aprilie, colega noastră daniela

Camelia traian, director adjunct direcţia dez vol ta -
re și Comunicare, a împlinit 14 ani de ac tivitate în
cadrul Agenţiei!

Pe această cale dorim să o felicităm și să îi mul -
ţumim pentru colegialitate, precum și pentru apor-
tul profesional și implicarea dove dită în activitatea
desfășurată în cadrul AdR Sud Muntenia!

La Mulţi Ani cu succese pe toate planurile!

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Noi modificări pentru Ghidul general al solicitantului,
precum şi pentru unele Ghiduri specifice POR
joi, 13 aprilie, Ministerul»

dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice și fondurilor europene (MdRAPfe)
a emis ordinul de modificare
a Ghidului General al solicitantului
pentru POR, ce conţine condiţii generale
pentru accesarea fondurilor
în cadrul programului.

Astfel, printre principalele modificări pot fi
menţionate:

modificarea prevederilor ghidului cu privire•
la preponderenţa procesului competitiv al apelu-
rilor lansate în cadrul POR;

actualizarea tipurilor de apel ce pot fi lansate•
în conformitate cu tipurile de apel permise de sis-
temul electronic MySMIS, respectiv apeluri de pro-
iecte competitive cu termen limită de depunere
sau apeluri necompetitive cu depunere continuă/
la termen;

eliminarea unor documente obligatorii solici-•
tate în cadrul etapei precontractuale, având în ve-
dere principiul contractării la faza de studiu de fe-
zabilitate, existând imposibilitatea obţinerii res-
pectivelor documente pentru proiectele la faza de
studiu de fezabilitate (aviz/acord ISC, Aviz Natura
2000, decizia finală emisă de autoritatea compe-
tentă privind evaluarea impactului asupra mediu-
lui). Precizăm că în cadrul contractului de finan -
ţare este inclusă obligaţia beneficiarului de a ob-
ţine toate avizele/ autorizaţiile/ acreditările/ licen -
ţele/ etc., necesare pentru realizarea acti vi tă ţilor
pre văzute în proiect, precum și pentru desfășu rarea
în condiţii legale a activităţii sale;

extinderea termenului din cadrul etapei pre-•
contractuale de 30 zile calendaristice în cazul în
care este necesară actualizarea/emiterea Hotărâ-
rilor de Guvern (HG) pentru demonstrarea dreptu-
rilor reale aferente proprietăţii publice și, respec-
tiv, pentru obţinerea autorizaţiei de construire.
Aceste documente pot fi aduse inclusiv în cadrul
etapei de contractare, dar nu mai târziu de 60 de
zile calendaristice calculate de la data primirii no-
tificării privind demararea etapei precontractuale.

În acest sens, solicitantul trebuie să demonstreze
faptul că au fost realizate demersurile necesare
pentru emiterea/actualizarea respectivelor hotă-
râri cel târziu în termenul prevăzut în cadrul eta-
pei precontractuale pentru transmiterea documen-
telor solicitate;

actualizarea formei de contract - Clauze ge-•
nerale și clauze specifice POR;

actualizarea Modelului A – Opisul cererii de•
finanţare în conformitate cu cele de mai sus.

Modificările de mai sus se vor avea în vedere
pentru apelurile care urmează a fi lansate în cadrul
POR. Pentru apelurile lansate înainte de data pu-
blicării prezentului ordin, modificările se aplică
pentru proiectele pentru care nu a fost demarată
etapa de contractare. etapa respectivă se consi-
deră a fi demarată ulterior finalizării termenului
de 30 de zile de transmitere a documentelor din
cadrul etapei de precontractare. Restul condiţiilor
și prevederilor din Ghidul General rămân neschim-
bate.

O nouă modificare a survenit asupra Ghidului
specific al Priorităţii de investiţii 2.1, prin care s-a
prelungit, până la 4 mai 2017, ora 12:00, termenul de
depunere a proiectelor în cadrul Apelului POR/14/2/1/
Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor în do-
meniile competitive identificate în SNC și PdR-uri
(2.1.A – Microîntreprinderi).

totodată, prin revizuirea Ghidului specific
pentru Prioritatea de investiţii 2.2, s-a prelungit,
până în data de 30 august 2017, ora 12:00, terme-
nul de depunere a proiectelor în cadrul apelului
POR/102/2/2/Îmbunătăţirea competitivităţii eco-
nomice, prin creșterea productivităţii muncii în
IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în
SNC (2.2. - IMM), Prioritatea de investiţii 2.2 Spri-
jinirea creării și extinderea capacităţilor avansate
de producţie și dezvoltarea serviciilor. Modifica-
rea a fost determinată de unele dificultăţi la înre-
gistrarea, în MySMIS2014, a utilizatorilor noi, care
se identifică cu datele personale.

Apelul de proiecte nu va fi suspendat (auto-
mat) la împlinirea primelor 2 luni de depunere
(respectiv în data de 23 aprilie a.c.).

(continuare în pagina 5)
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Corrigendum pentru modificarea
Ghidului specific 8.1.3.A -

Persoane vârstnice
joi, 13 aprilie, Ministerul dez -

voltării Regionale, Administra -
ţiei Publice și fondurilor europe -
ne (MdRAPfe) a emis ordinul de
modificare a Ghidului specific al
solicitantului pentru accesarea
fondurilor în cadrul apelului
P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vul-
nerabil persoane vârstnice, din
cadrul POR 2014 - 2020.

Astfel, principalele modifi-
cări prevăd:

modificarea termenului de•
depunere a documentelor din
cadrul etapei precontractuale,
de la 30 de zile lucrătoare la 30
de zile calendaristice;

includerea cerinţei de pre-•
zentare a formularului bugetar
„Fișa proiectului finanţat/pro-
pus la finanţare în cadrul pro-
gramelor aferente Politicii de
coeziune a Uniunii Europene”,
prevăzut de Scrisoarea cadru pri -
vind contextul macroeconomic,
în conformitate cu prevederile
art. 2 din HG nr. 93/2016 (pen-
tru entităţile de drept public),

în copie conformă cu originalul;
clarificări la subcriteriile•

de evaluare tehnică și finan-
ciară 4.1 , 4.2 și 5;

clarificări la cap. 5 alte chel -•
tuieli, din secţiunea „Eligibilita -
tea cheltuielilor”;

actualizarea formei de con -•
tract cu prevederile legale în vi-
goare, precum și a grilelor de con -
formitate dALI/Sf/Pt, anexe la
ghid.

Restul condiţiilor și preve-
derilor din Ghidul specific au ră-
mas neschimbate.

forma consolidată a Ghidu-
lui specific poate fi descărcată de
pe site-ul dedicat implementării
Programului Operaţional Regio-
nal în Sud Muntenia, http://re-
gio.adrmuntenia.ro, secţiunea
Program > Axe > Axa 8 - Infrastruc -
tură de sănătate și socială, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/p
or_2014-2020/s1285/axa-8--in-
frastructura-de-sanatate-si-so-
ciala/ sau de pe www.infore-
gio.ro.

(continuare din pagina 4)
eventuala suspendare a depu -

nerii cererilor de finanţare va fa -
ce obiectul unei analize la nivelul
AM POR (în ceea ce privește aloca -
rea financiară disponibilă, evolu -
ţia procesului de evaluare, selec -
ţie și contractare a proiectelor de -
puse) și va fi comunicată, din timp,
tuturor potenţialilor solicitanţi.

Ghidul specific pentru Prio-
ritatea de investiţii 3.1 a fost de
asemenea revizuit pentru pre-
lungirea, până în data de 4 sep-
tembrie 2017, ora 10:00, a ter-
menului de depunere a proiecte-
lor în cadrul apelurilor de pro-
iecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/
7ReGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/
BI. Modificarea a fost determina -
tă de unele dificultăţi la înregis-
trarea, în MySMIS2014, a utilizato -
rilor noi, care se identifică cu da-
tele personale.

de asemenea, în cadrul Ane-
xei 3.1.B-3f la Ghidul specific a
fost modificat tabelul 5 – factorii
de conversie energie utilă în ener -
gie primară pentru utilităţile ener -
getice ale clădirii.

O altă modificare vizează Ghi -
dul specific pentru Prioritatea de
investiţii 6.1, prin care se prelun -
gește până în data de 13 iulie 2017,
ora 15:00, termenul de depunere
a proiectelor în cadrul apelurilor
de proiecte cu titlul POR 2016/6/6.1/2
și POR 2016/6/6.1/2 BI.

forma consolidată a Ghidului
general, precum și a ghidurilor spe -
cifice sus-menţionate pot fi des-
cărcate de pe site-ul dedicat im-
plementării Programului Opera ţio -
nal Regional în regiunea Sud Mun-
tenia, http://regio.adrmuntenia.ro,
secţiunea POR 2014-2020 > Program,
link: http://regio.adrmuntenia.ro/
por_2014-2020 și de pe site-ul pro -
gramului: www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
http://www.inforegio.ro
http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020
http://www.inforegio.ro
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

în data de 18 aprilie 2016
ReGIUNeA SUd MUNteNIA PROIeCte dePUSe PROIeCte ReSPINSe eVALUA Re

Axă

Priori -
tate

de in -
ves tiţii

Apel
data

închidere
apel

Alocare
regională

apel
- mil. euro -

Nr. pro -
iec te

de pu se

Valoare
totală

- mil. Lei -

Valoare
eligibilă

- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

Nr. pro -
iec te

res  pin -
se

Valoare
totală

- mil. Lei -

Valoare
eligibilă

- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

Nr. pro -
iec te în
se lec ţie

Alocare
regională

apel
- mil. Lei -

Procent
acoperire
alocare

regionalăl

2 2.1 POR/2016/2/2.1/A/1 04.05.2017,
ora 12.00 36,85 348 372,048 313,169 249,389 49 44,166 38,674 31,481 299 167,476 130,11%

2 2.2 POR/102/2/2 30.08.2017,
ora 12.00 27,22 6 22,746 18,281 12,606 0 0,000 0,00 0,000 6 123,709 10,19%

3 3.1 POR/2016/3/3.1/A/1 16.11.2016,
ora 10.00 57,34 7 32,104 30,762 18,457 2 15,528 15,098 9,059 5 260,599 3,61%

3 3.1 POR/2016/3/3.1/
B/1/7ReGIUNI

04.09.2017,
ora 10.00 45,71 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 207,743 0,00%

5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.11.2016,
ora 12.00 38,53 41 438,483 434,469 425,712 14 99,256 97,387 95,401 27 175,111 188,63%

5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 25.11.2016,
ora 12.00 14,16 5 34,490 33,790 33,114 1 4,204 4,160 4,077 4 63,354 45,12%

5 5.2 POR/2016/5/5.2/2 15.10.2017,
ora 12.00 14,16 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 64,354 0,00%

6 6.1 POR/2016/6/6.1/1 16.11.2016,
ora 12.00 125,09 3 473,786 471,929 462,280 1 130,105 129,722 127,022 2 568,509 58,97%

6 6.1 POR 2016/6/6.1/2 13.07.2017,
15.00 125,09 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 568,509 0,00%

7 7.1 POR/2016/7/7.1/1 05.12.2016,
ora 17.00 15,32 6 83,727 82,039 80,433 3 31,556 30,879 30,296 3 69,626 72,01%

7 7.1 POR/2017/7/7.1/2 21.10.2017,
ora 12:00 15,32 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 69,626 0,00%

8 8.1 P.O.R./8/8.1/8.3/A
/1

29.08.2017,
ora 12.00 4,22 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 19,179 0,00%

• Curs Inforeuro aprilie 2017: 4,5448 lei
• Valoare totală este formată din cofinanţare Ue (fedR) la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat (BS), contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile

(CBCHe), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanţare Ue (fedR) la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat (BS), contribuţia beneficiarului la cheltuielile

eligibile (CBCHe).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanţare Ue (fedR) și cofinanţarea de la bugetul de stat (BS).
• Alocare apel este suma solicitată confom Ghidului solicitantului calculată în lei la cursul Inforeuro din luna raportării.

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis

Apel închis

S-a publicat Procedura Operaţională
pentru Autoritatea Urbană
aferentă Axei prioritare 4

În data de 13 aprilie s-a publicat Procedura Operaţională
pentru Autoritatea Urbană, aferentă implementării Axei prio-
ritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile în cadrul Pro-
gramului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020.

Scopul acestei proceduri operaţionale este de a oferi o des-
criere a procedurilor utilizate de Autoritatea Urbană pentru
selectarea și prioritizarea fișelor de proiecte, ca primă etapă
a procesului de selectare a proiectelor finanţate prin inter-
mediul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane dura-
bile a POR 2014-2020. de asemenea, aceasta este comple-
mentară cu Procedura operaţională pentru dezvoltare Urbană.

domeniul de aplicare al acestei proceduri se referă la se-
lectarea și prioritizarea fișelor de proiecte depuse de munici-
piile reședinţă de judeţ, dezvoltate pe baza ideilor de proiecte
rezultate din Strategia Integrată de dezvoltare Urbană și din
scenariul selectat al Planului de mobilitate urbană durabilă.
Selectarea și prioritizarea fișelor de proiecte reprezintă prima
etapă din procesul de selectare la finanţare a proiectelor prin
intermediul Axei prioritare 4.

Procedura poate fi consultată pe website-ul Agenţiei dedicat
implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea
POR 2014 – 2020 > Program > Axa 4 – dezvoltare urbană, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--
dezvoltare-urbana/, precum și pe pagina de internet a pro-
gramului – www.inforegio.ro.

A fost publicat în consultare publică
Ghidul specific aferent Priorităţii
de investiţii 3.2 – Mobilitate urbană!

Miercuri, 12 aprilie, s-a publicat, spre consultare publi -
că, Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a
fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul
POR/2017/3/3.2/1/7 ReGIUNI și POR/2017/3/3.2/1/BI,
Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie
cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4e
„Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de
carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru
zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane
multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante
pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 „Reducerea emi-
siilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de
mobilitate urbană durabilă”.

eventualele observaţii și propuneri pot fi transmise la
adre sa: regio@mdrap.ro, până în data de 2 mai 2017.

Menţionăm că solicitanţii eligibili pentru această linie de
finanţare sunt unităţile administrativ-teritoriale de la nive -
lul municipiilor și orașelor, cu excepţia municipiilor reșe din -
ţă de judeţ, eligibile în cadrul Axei prioritare 4.

Ghidul poate fi consultat pe website-ul Agenţiei dedicat
implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiu -
nea POR 2014 – 2020 > Program > Axa 3, link: http://regio.adrmun -
tenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energe-
tica//, precum și pe pagina de internet a programului –
www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica//
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica//
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica//
http://www.inforegio.ro
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Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, prin direcţia dezvoltare și Comunicare, a editat
Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă pen -
tru luna aprilie 2017.

Scopul editării acestei publicaţii este de a veni
în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri neram -
bursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să
realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest document
sunt prezentate oportunităţile de finanţare din pro-
gramele operaţionale și schemele de grant, ce se
derulează în prezent în România, precum și opor-
tunităţile din Programul Naţional pentru dezvoltare
Rurală 2014 – 2020, INteRReG V-A și URBACt III.

Publicaţia electronică poate fi accesată pe site-ul
Agenţiei, www.adrmuntenia.ro, link: http://www.adr -
mun te nia.ro/documente/csf_aprilie_rev.pdf.

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna aprilie 2017
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START! Se pot depune proiecte în cadrul Strategiei de dezvoltare
a zonei pescăreşti „Dunărea Călărășeană”

Contractul de finanţare pentru Strategia de dez -
voltare integrată, plasată sub responsabilitatea co -
munităţii, pentru zona pescărească „Dunărea Că lă -
rașeană” – finanţată prin Programul Operaţional Pen -
tru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 a fost semnat.

Obiectivele Strategiei de dezvoltare pentru pe -
rioada 2016 – 2023 sunt:

1. dezvoltarea viabilă și competitivă acvacul-
turii și a pescuitului comercial;

2. dezvoltarea durabilă a zonei pescărești prin
asigurarea condiţiilor pentru creșterea bunăstării
și a coeziunii sociale și de respectare a mediului;

3. Consolidarea parteneriatului și întărirea
capacităţii organizaţionale. Acestea vizează sus -
ţinerea dezvoltării sectorului pescăresc, prin adău-
garea de valoare produselor locale de pescuit și
acvacultură, prin stimularea creativităţii dife ri ţi lor
actori din zonă, astfel încât să identifice, pe par -
cursul procesului de producţie și valorificare a pro-
duselor de pescuit și acvacultură, elemente de nou -
tate, fie sub aspect tehnic și tehnologic, fie sub as -
pect de marketing, precum și activităţi vizând crea -
rea condiţiilor pentru exploatarea sustenabilă a re-

surselor naturale și de mediu, implicit dezvoltarea
turismului.

În perioada următoare, echipa tehnică a fLAG
Dunărea Călărășeană va realiza o serie de ac ti vităţi
de animare a teritoriului, în scopul consolidării par -
teneriatului, identificării de proiecte și de moda -
lităţi și oportunităţi de cooperare.

Organizaţia a implementat, în perioada 2012 –2015,
o primă strategie de dezvoltare a zonei pes cărești,
beneficiind de un buget de circa 4 milioane de eu -
ro, în cadrul Programului Operaţional de Pescuit, sumă
cu ajutorul căreia au fost implementate 23 de proiecte.

teritoriul fLAG „Dunărea Călărășeană” este for -
mat dintr-un număr de 20 de unităţi administrativ-
teritoriale – Chirnogi, Olteniţa, Ulmeni, Spanţov, Chi -
selet, Mânăstirea, dorobanţu, Ulmu, Vlad ţepes,
Ciocănești, Grădiștea, Cuza-Vodă, Călărași, Mode -
lu, Roseţi, dichiseni, Unirea, jegălia, Borcea – afla -
te în partea de sud a judeţului Călărași, pe malul
stâng al fluviului dunărea (de la km 450 la km 372)
și al braţului Borcea (km 100 –km 48), în plină Câm-
pie a Bărăganului și Lunca dunării.

Sursa: actualitateacalarasi.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf_aprilie_rev.pdf
http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf_aprilie_rev.pdf
http://www.actualitateacalarasi.ro
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POIM - Ajutoare de stat
pentru sectorul energiei regenerabile

Societăţile care își desfășoară activitatea în
sectorul producerii de energie electrică și termică
și unităţile administrativ-teritoriale/asociaţiile de
dezvoltare intracomunitară care produc energie
electrică din surse regenerabile vor putea benefi-
cia de ajutoare de stat, bugetul total alocat sche-
mei fiind de 100,6 milioane de euro, pentru urmă-
torii patru ani.

Potrivit unei Hotărâri adoptate de Guvern, im-
plementarea schemei de ajutor de stat are ca obiec -
tive: creșterea resurselor de energie din surse de ener -
gie mai puţin exploatate, creșterea ponderii ener-
giei regenerabile în totalul consumului de energie
primară, precum și reducerea emisiilor de carbon
în atmosferă prin înlocuirea unei părţi din cantita-
tea de combustibili fosili con su maţi în fiecare an -
cărbune, gaz natural. Prin realizarea acestor pro-
iecte, se urmărește creșterea cu 60 MW a capa ci -
tăţii instalate de producere a energiei electrice și
energiei termice din biomasă, biogaz și geotermal.

din bugetul total alocat schemei, 85% repre-
zintă fonduri europene nerambursabile asigurate
prin fondul european de dezvoltare Regională și
15% fonduri de cofinanţare publică, asigurate de
la bugetul de stat prin bugetul Ministerului dezvol-
tării Regionale, Administraţiei Publice și fondurilor
europene și de la bugetele locale.

Ajutorul maxim ce poate fi acordat pentru un

proiect de investiţii nu poate depăși 15 milioane
de euro, iar numărul maxim de beneficiari de aju-
tor de stat în cadrul schemei este de estimat la 40.

Prezenta schemă se aplică până la 31.12.2020.
Schema de ajutor de stat se adresează între-

prinderilor mari, mijlocii sau mici, microîntreprin-
deri, inclusiv întreprinderi nou înfiinţate, ale căror
conturi nu au fost aprobate, care au înscrisă în Sta-
tutul societăţii activitatea privind producerea de
energie electrică/termică, corespunzătoare divi-
ziunii 35: „Producţia și furnizarea de energie elec-
trică și termică, gaze, apă caldă și aer condiţionat”
din codurile CAeN și unităţilor administrativ-teri-
toriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.

Prin sprijinul acordat se finanţează următoa-
rele tipuri de investiţii: realizarea și/sau moder-
nizarea capacităţilor de producţie a energiei elec-
trice și/sau termice din biomasă și biogaz; reali-
zarea și/sau modernizarea capacităţilor de pro-
ducţie a energiei termice din apă geotermală.

Prezenta schemă de ajutor de stat a fost ela-
borată în conformitate cu Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020 și contribuie la im-
plementarea prevederilor specifice din reglemen-
tările comunitare și naţionale, precum și ale stra-
tegiilor și politicilor naţionale.

Sursa: mdrap.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
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Autoritatea de Management pentru POCU
redeschide apelurile de proiecte

destinate comunităţilor marginalizate
Autoritatea de Management pentru Programul

Operaţional Capital Uman, din cadrul Ministerului
dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și fon -
durilor europene, lansează variantele finale, îm -
bunătăţite, ale Ghidurilor Solicitantului corespun-
zătoare apelurilor de proiecte POCU 4.1 „Dezvol-
tare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comuni tă -
ţile marginalizate în care există populaţie aparţi -
nând minorităţii rome - regiuni mai puţin dezvol-
tate și regiune dezvoltată”, respectiv POCU 4.2 „Dez -
voltarea Locală Integrată (DLI 360 grade) în comu -
nităţile marginalizate”. Ghidurile solicitantului au
fost relansate în consultare publică din data de 31
martie până în 10 aprilie 2017, forma finală a do-
cumentelor incluzând propuneri agreate, primite
din partea publicului interesat.

Apelurile de proiecte aferente acestor ghiduri de
finanţare se deschid în sistemul informatic MySMIS2014
în data de 18 aprilie, ora 10:00, și se închid în data de
16 iunie 2017, ora 16:00.

Proiectele ce vor fi finanţate vizează comuni -
tăţile marginalizate și pornesc de la o abordare in-
tegrată, în funcţie de nevoile specifice locale.
Acţiunile vizează integrarea persoanelor pe piaţa
muncii, încurajarea participării la stagii și scheme
de ucenicie/ cursuri de formare profesională, spri-
jin pentru continuarea educaţiei cu obţinerea unor
calificări și competenţe relevante pentru piaţa
muncii și integrarea profesională, precum și încu-
rajarea și cultivarea spiritului antreprenorial.

Beneficiarii din cadrul apelurilor de proiecte
pot fi: autorităţile publice locale cu responsa bi li -
tăţi în domeniu, în parteneriat cu actori cu exper-
tiză relevantă pentru acţiunile selectate; ONG-uri
în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pen -
tru acţiunile selectate.

Alocarea financiară totală pentru Obiectivul Spe -
cific 4.1 este de aproximativ 58 milioane de euro
pentru regiuni mai puţin dezvoltate, respectiv aprox.
3,7 milioane de euro pentru regiunea dezvoltată (Bu -
curești-Ilfov). Valoarea maximă eligibilă a unui pro -
iect este de 6 milioane de euro pentru regiunile mai
puţin dezvoltate, respectiv de aprox. 3,7 milioane

de euro pentru regiunea dezvoltată.
Pentru Obiectivul Specific 4.2, alocarea finan-

ciară totală este de aprox. 7,4 milioane de euro,
iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect este
de 6 milioane de euro. Suma totală alocată apelu-
rilor este cea rămasă disponibilă după parcurgerea
primei faze de evaluare a proiectelor depuse în ca-
drul apelurilor POCU/18/4/4.1, POCU/19/4/4.1 și
POCU/18/4/4.2. În conformitate cu prevederile
OUG nr. 40/2015 (art. 12, alin.1), cu modificările
și completările ulterioare, există posibilitatea su-
pracontractării sumelor alocate, în funcţie de ca-
litatea proiectelor evaluate, de rezultatele pro-
puse, precum și de indicatorii de program asumaţi.

Sursa: mdrap.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
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Lacul din ghips de la Nucşoara,
unic în România

Lacul Învârtita, cunoscut și sub»
denumirea de Nucșoara, este cel mai mare
lac carstic format pe ghips (sulfat de calciu
și rocă solubilă) de la noi din ţară.

Aflat la o altitudine de 780 m, în regiunea mus -
celelor subcarpatice dintre râurile Brădetu și doam -
nei, pe raza comunei Nucșoara din judeţul Argeș,
lacul a fost declarat monument al naturii și este in -
clus în arealul rezervaţiei naturale Măgura - Nuc -
șoara.

Apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea, lacul
are o suprafaţă de 2,2 ha și o adâncime de 5 m și
s-a format într-o dolină pe ghips, prin dizolvare,
a poi a suferit procese de sufuziune și de tasare.

Lacurile formate pe ghips sunt rare, deși în for ma -
ţiunile paleogene orizonturile de ghipsuri sunt u -
neori bine dezvoltate, datorită intercalaţiilor frec-
vente de gresii și marne ce frânează procesele de
carstificare, precum și acoperirii lor cu formaţiuni
impermeabile. 

Lacul Învârtita este un important obiectiv tu-
ristic din Sud Muntenia și datorită izvoarelor sulfa -
tate, calcice, sodice sau sulfuroase ce se pot folosi
în scopuri balneare. de asemenea, lacul, împreună
cu pădurea ce-l înconjoară, reprezintă un loc ideal
de meditaţie, o oază de liniște și relaxare, în zonă
fiind permis și pescuitul, precum și plimbările cu
barca.

Sursa: agerpres.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.agerpres.ro


La finalul ședinţei de săptămâna trecută de la
Pitești a Consiliului pentru dezvoltare Regională
Sud Muntenia, președintele Consiliului judeţean
Argeș, dan Manu, a făcut un anunţ cu privire la „Dru -
mul Capitalelor”. Astfel, după ce domnia sa a adus
în atenţia opiniei publice detalii privind proiectele
cu finanţare europeană care au trecut deja de pri-
mele evaluări (proiecte de reabilitare și moderni-
zare la Muzeul judeţean, Galeria de Artă, Cetatea
Poenari, Palatul episcopal din Curtea de Argeș și
Mănăstirea Aninoasa), președintele dan Manu a in-
format că are promisiuni de la Ministerul transpor-
turilor pentru finanţarea proiectului „Drumul Ca-
pitalelor”.

Proiectul prevede reabilitarea și modernizarea
drumului Naţional Curtea de Argeș – Câmpulung
Muscel – Pitești – târgoviște (vechiul drum către Bu -
curești), ce leagă fostele cetăţi de scaun ale ţării
Românești.

Potrivit președintelui Cj Argeș, în acest an va
fi făcut studiul de fezabilitate, iar la anul vor de-
mara lucrările.

Sursa: epitesti.ro
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Drum capital în ArgeşArgeş

Consiliul Local al Municipiului Călărași a fost
convocat săptămâna trecută, în ședinţă extraordi-
nară, pentru a aproba proiectul de hotărâre privind
proiectului cu titlul „Dezvoltarea Patrimoniului
cultural prin restaurarea monumentului istoric
`Poșta Veche` din municipiul Călărași”, în conformi -
tate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma
etapei de evaluare și selecţie și a cheltuielilor lega -
te de acesta, prin care se solicită finanţare neram-
bursabilă în cadrul Programului Operaţional Regio-
nal 2014 - 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea
mediului urban și conservarea, protecţia și valo-
rificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prio-
ritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural
și cultural” Operaţiunea/Obiectiv specific 5.1 „Im-
pulsionarea dezvoltării locale prin conservarea,
protejarea și valorificarea patrimoniului cultural
și a identităţii culturale”.

Valoarea totală a proiectului este de 11.552.163,47
lei, (inclusiv tVA). Contribuţia proprie este de 2% din
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 231.043,27

lei, reprezentând cofinanţarea proiectului de res-
taurare a monumentului istoric. Sumele reprezen-
tând cheltuieli conexe, ce pot apărea pe durata im -
plementării proiectului, se vor asigura din bugetul
local.

Sursa: actualitateacalarasi.ro

„Poșta Veche”, pe lista
restaurărilor din fonduri europene POR

Călăraşi

http://www.epitesti.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.actualitateacalarasi.ro
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Consiliul Local al Municipiului târgoviște a ac-
tualizat hotărârea privind predarea, către Ministe -
rul dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și
fondurilor europene, prin Compania Naţională de
Investiţii, a amplasamentului cinematograf și teren
aferent, în vederea modernizării și reabilitării ci-
nematografului „Independenţa”.

Prin intermediul aceleiași hotărâri a fost aproba -
tă contribuţia financiară de la bugetul local, pentru
servicii și lucrări, în valoare totală de 1,16 milioane de lei.

Municipalitatea va asigura racordarea obiec-
tivului la reţelele de apă și canalizare, de alimen-
tare cu energie electrică și gaze naturale și va su-
porta contravaloarea taxelor pentru obţinerea acor -
durilor și avizelor pentru implementarea proiectu-
lui și, ulterior, pentru funcţionare. tot în sarcina au -
torităţilor locale va fi asigurarea și montarea a pa-
tru rezervoare de incendiu, cu o capacitate de 60
de metri cubi fiecare.

Sursa: ziardambovita.ro

Reabilitarea
cinematografului „Independenţa”

intră în linie dreaptă

Dâmboviţa

Studenţii de anul I de la»
Universitatea de Arhitectură și Urbanism
„Ion Mincu” din București au realizat o
nouă expoziţie în municipiul Giurgiu,
având ca temă propuneri de spaţii
acoperite din lemn pentru diferite zone
ale localităţii. Vernisajul expoziţiei a avut
loc vineri, 7 aprilie, la Galeriile de Artă.

„Propunerile pentru spaţiile acoperite sunt
realizate pentru Giurgiu, în urma unei vizite fă-
cute de studenţi, în luna noiembrie 2016. Aceștia
au văzut siturile și au ales funcţiunile pentru pro-
iecte. Foarte interesante sunt propunerile pentru
monumentele istorice, iar pe lângă expoziţia de
spaţii acoperite, studenţii au realizat propuneri
pentru Canalul Cama”, a declarat Cătălina Văr-
zaru, arhitectul-șef al municipiului. Primarul Nico-
lae Barbu le-a dat asigurări studenţilor că ideile
lor vor fi puse în practică și introduse în planul de
viitor de dezvoltare al orașului.

„Prin faptul că noul arhitect al municipiului
este tot timpul în legătură directă cu studenţii,
am putut dezvolta și mai mult această colaborare.
Am avut în toamna anului trecut expoziţii a acelor
relevee pentru toate bisericile monument și a fost

ceva de neimaginat. La un moment dat, o parte din -
tre aceste idei își vor găsi locul în ceea ce vrem să
dezvoltăm în municipiul Giurgiu. Avem destule lo-
curi în oraș în care ideile lor să poată fi transpu -
se”, a subliniat primarul Nicolae Barbu.

Lucrările studenţilor sunt în continuare în in-
cinta Galeriei de Artă și expoziţia poate fi vizitată,
la cerere.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Expoziţie de spaţii acoperite din lemn,
realizată de studenţi de la Arhitectură

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ziardambovita.ro

http://primariagiurgiu.ro
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Centrul de zi „Lucia”din Slobozia a primit,
în folosinţă gratuită, un imobil pentru desfăşurarea

unor activităţi de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi

Ialomiţa

Centrul va funcţiona în clădirea fostei Grădi niţe
nr. 6, iar perioada de acordare este de 10 ani. Clă-
direa Grădiniţei nr. 6 a devenit disponibilă din sep-
tembrie 2011, când activitatea unităţii a fost suspen -
dată din cauza numărului redus de copii, aceștia fi-
ind mutaţi într-o altă grădiniţă, iar în decembrie 2016
a fost aprobată schimbarea destinaţiei acestui imo -
bil în spaţiu pentru desfășurarea unor activităţi de
utilitate publică.

Reprezentanţii Centrului „Lucia” doresc acce-
sarea unui proiect de tip ReSPIRO, unde ar putea
să-și realizeze eficient obiectivele propuse, prin
dezvoltarea și diversificarea terapiei, creșterea nu -
mărului de specialiști și servicii terapeutice pentru
un număr mai mare de copii.

Proiectul are o perioadă de implementare de 5
ani și o perioadă de supervizare de încă 5 ani. Aici
se vor executa lucrări de renovare a clădirii și vor
fi dotate sălile de clasă cu tot ce este necesar pen-
tru desfășurarea activităţii – sală de terapie ocu -
paţională, sală de terapie individuală, sală de ki-
netoterapie, sală pentru ateliere protejate de lu-
cru, sală pentru after-school, sală pentru terapie
senzorială, pentru terapie prin arte combinate,
pentru consiliere, loc de joacă în aer liber, spaţiu
de recreere etc..

La nivelul judeţului există un singur centru
care asigură terapii de specialitate pentru 128 de
copii diagnosticaţi cu autism, centru situat în Slobo -
zia. În fetești au fost diagnosticaţi cu autism 22 de
copii, dintre care 11 frecventează Centrul de zi „Lu -
cia”, acreditat în anul 2015 ca furnizor de servicii
sociale și licenţiat din acest an ca serviciu social.

George Răican, președintele filialei fetești a
Asociaţiei, susţinea că un proiect similar este deja
în desfășurare de doi ani la Asociaţia Naţională pen -
tru Copii și Adulţi cu Autism din România, iar cel
pentru fetești vine pe o linie de finanţare de la fun -
daţia Velux, care va finanţa cheltuielile legate de
reabilitarea clădirii, dotarea sălilor de terapie, sa-
lariile personalului etc..

demersurile au demarat din octombrie, fiind
nevoie de un spaţiu pentru a realiza un astfel de
proiect. Numărul copiilor cu autism este mult mai
mare în fetești, mulţi dintre ei nefiind înregistraţi
și, evident, neavând certificat de încadrare în grad
de handicap.

Pe 2 aprilie a fost ziua internaţională de con -
știentizare a autismului. Astfel că în fetești a fost
organizat un marș de solidarizare faţă de copiii cu
astfel de probleme.

Sursa: obiectiv.net

Noi investiţii
la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti

Consiliul judeţean Prahova a demarat un  pro-
iect extrem de important pentru sistemul medical
prahovean, și anume cel de extindere a Spitalului
judeţean de Urgenţă Ploiești.

Conform președintelui Cj Prahova, Bogdan
toader, proiectul prevede construirea unei noi clă-
diri  în curtea unităţii medicale judeţene, la sediul
principal, din strada Găgeni, în care să fie mutate
secţiile exterioare de la Boldescu și de la Buna Ves-
tire. totodată, proiectul prevede ca la parterul imo -
bilului să fie amenajate cabinetele ambulatorii. În

plus, conducerea Cj spune că se dorește și supli-
mentarea spaţiilor de la terapie Intensivă și Car-
diologie, de regulă cele mai aglomerate de la Spi-
talul judeţean de Urgenţă. Clădirea ar urma să fie
construită pe structură metalică, dar rămâne de vă -
zut cum își vor da arhitecţii și proiectanţii avizele.
Până atunci, la Spitalul judeţean Prahova au fost
demarate lucrările de reabilitare interioară la cor-
purile A și B ale Spitalului judeţean de Urgenţă Plo-
iești, de la sediul principal.

Sursa: deprahova.ro

Prahova

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.obiectiv.net

http://deprahova.ro
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Proiecte transfrontaliere
româno-bulgare, în beneficiul comunităţilor

din Turnu Măgurele, Nikopol şi Pleven

Teleorman

Săptămâna trecută, la turnu
Măgurele, a avut loc o nouă întâlnire
de lucru privind colaborarea din-
tre municipiile turnu Măgurele, Ni-
kopol și Pleven în ceea ce privește
atragerea de fonduri europene ne -
rambursabile pentru dezvoltarea
zonei transfrontaliere, prin Pro-
gramul INtRReG V-A România –
Bulgaria 2014 - 2020. Întâlnirea a
fost patronată de pre ședintele
Consiliului judeţean teleorman,
dănuţ Cristescu. Partea bulgară a
fost reprezentată de Stefan Milev,
din partea municipiului Pleven și
de Lybomir Mahev, din partea
autorităţilor municipiului Nicopol,
oficiul de gazdă a întâlnirii fiind
asigu rat de primarul municipiului turnu Măgurele,
dănuţ Cuclea. La finalul întâlnirii de lucru a fost
organizată o conferinţă de presă.

În cadrul Programului INteRReG V-A România –
Bulgaria 2014-2020, municipiul turnu Măgurele a
depus, în parteneriat cu municipalitatea Nikopol,
proiectul „I-TeN: Îmbunătăţirea nodurilor terţiare
Turnu Măgurele - Nikopole pentru dezvoltarea du-
rabilă a zonei printr-o mai bună conexiune la in-
frastructura TEN-T”. Prin acest proiect, în valoare
de 7.191.797 de euro, din care suma de 4.690.456
de euro revine municipiului turnu Măgurele, pro-
iect pentru care a fost semnat contractul de fina-
ţare, în turnu Măgurele se vor moderniza zece străzi,
cu o lungime totală de 6, 27 de kilometri. La acest
proiect, contribuţia municipiului turnu Măgurele
este de doar 2% din valoarea sumei necesare pen-
tru lucrările desfășurate pe raza acestei localităţi.

Cel de-al doilea proiect care se bucură de suc-
ces, depus de municipiul turnu Măgurele, în par-
teneriat cu municipiul Levski este „L-TeN – Conec-
tarea Reţelei de Transport Europene printr-o mai
bună legătură între nodurile terţiare Turnu Măgu-
rele și Levski pentru o dezvoltare durabilă a zo-
nei”. fondurile accesate prin acest proiect sunt de

4.532.577 de euro, din care municipiul turnu Mă-
gurele, în calitate de lider de proiect, va gestiona
suma de 1.936.406 euro, iar contribuţia la acest pro -
iect, de 2 %, va fi de 38.728 de euro. Prin acest pro -
iect, în turnu Măgurele vor fi modernizate 5 străzi,
pe o lungime totală de 1,909 kilometri. Lucrări
pentru îmbunătăţirea infrastructurii rutiere vor fi
executate și de către partenerii bulgari în cele
două proiecte.

Prin cel de-al treilea proiect, pentru care s-a
obţinut finanţare nerambursabilă, „Podurile tim-
pului – o abordare integrată pentru îmbunătăţirea
utilizării durabile a patrimoniului cultural trans-
frontalier Nikopole – Turnu Măgurele”, vor fi făcu -
te investiţii în turismul durabil. Vor fi efectuate lu-
crări de consolidare, conservare și restaurare a si-
tului arheologic Cetatea turnu din municipiul turnu
Măgurele și pentru construirea unui parc arheolo-
gic muzeu „Piers of time” și a unui drum de acces
la biserica Cliff și la parcul arheologic din munici-
piul Nikopol. Valoarea totală a proiectului este de
5.836.225 de euro, din care municipiului turnu Mă-
gurele îi revine spre gestionare suma de 2.461.697
de euro.

Sursa: ziarulmara.ro

http://www.adrmuntenia.ro
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REVISTA PRESEI

Curierul zilei / 13 aprilie 2017

Argeșul / 12 aprilie 2017Argeștiri / 13 aprilie 2017

Actualitatea de Călărași.info / 11 aprilie 2017
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Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie și de către Ministerul dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice
și fondurilor europene, în vederea promovării

Programului Operaţional Regional.
Pe lângă aceste noutăţi, se dorește informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale Reţelei de Informare
ReGIO Sud Muntenia și despre cele mai importante evenimente

organizate de acestea în judeţele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeș, sediul Consiliului judeţean Argeș: Piaţa
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. Argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: Piaţa tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 și 101, mun. târgoviște, jud. dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
teleorman, sediul Consiliului judeţean
teleorman: Str. dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud.
Călărași, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 18 aprilie 2017

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia și activităţile pe care
dumneavoastră le desfășuraţi. dacă sunteţi interesaţi

să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm
să ne transmiteţi un scurt material de informare

(maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu spaţii), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediţie

a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa

de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenţiei
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit

electronic săptămânal tuturor membrilor Reţelei de
Informare ReGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

judeţene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale, Administraţiei

Publice și fondurilor europene, reprezentanţilor mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor

dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,

fax: 0242/313.167.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

